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سود کالن برای واردکنندگان، ورشکستگی برای توليدکنندگان: واردات شکر  
 

ششماه هشتاد و مهردهم سيز                                                                                         ميترا شجاعی  
                                                                                                                

تپه، بزرگترين کارخانه توليد شکر در ايران، چندين ماه است که حقوق و   هزار کارگر کارخانه نيشکر هفت ۵حدود 

های گذشته دست به تحصن و  اين کارگران برای چندمين بار متوالی طی ماه. اند دستمزدشان را دريافت نکرده

  .اعتصاب زدند

اند تا   در مقابل فرمانداری شهر شوش خواستار آن شدهاز ابتدای هفته جاری کارگران کارخانه نيشکر با تجمع 

های  بدهی. های اين کارخانه و جلوگيری از ورشکستگی آن اقدام فوری انجام دهند مسئوالن در جهت پرداخت بدهی

   .شود  ميليارد تومان برآورد می٨۵تپه حدود  کارخانه هفت

 کار ارسال کرده و در آن نامه خواستار رسيدگی مجامع ای نيز به سازمان جهانی تپه نامه کارگران کارخانه هفت

آمده برای کارخانه و کارگران، پايين آوردن  در اين نامه علت اصلی مشکالت پيش. اند المللی به مطالبات خود شده بين

  .است  درصد به چهاردرصد کاهش پيدا کرده١۴٠اين تعرفه از . تعرفه واردات شکر توسط دولت عنوان شده

مزروعی، نماينده ششمين دوره مجلس شورای اسالمی و کارشناس اقتصادی، علت پايين آوردن تعرفه واردات علی 

البته به اعتقاد او واردات شکر بسيار بيشتر از ميزان مورد . داند شکر را کافی نبودن ميزان توليد داخلی اين کاال می

  : است نياز بوده

و ] ميليون[شتصد هزار تن مصرف داخلی شکر هست و حداکثر يک تقريبا ساالنه يک ميليون و هفتصد تا ه«

ولی اتفاقی افتاده اين . دويست هزار تن در داخل توليد می شود و مابقی اش می بايست از خارج وارد می شده است

است که دوـ سه برابر اين ميزانی که مورد نياز بوده برای واردات در سال گذشته توسط بخش خصوصی و 

توسط شرکت بازرگانی دولتی که وابسته به وزارت بازرگانی است واردات انجام شده و بهرحال يکی از همينطور 

ايرادهايی که اکنون متوجه عملکرد دولت است اينکه شرکت بازرگانی دولتی که خودش در واقع مسئول تنظيم بازار 

البته برخی از . به يک چنين مشکلی شدهو محاسبات اينگونه ای هست، عمال با وارداتی که انجام داده است منجر 

مسئوالن دولتی توجيه می کنند که به دليل اينکه پيش بينی می کردند که ممکن است تحريم ها گسترش پيدا بکند و 

عمال با مشکل خريد شکر مواجه بشوند، در واقع با نوعی پيش بينی به انجام اين واردات اقدام کرده و خواسته اند که 

ولی بهرحال اثراتی که اين واردات زياد از اندازه شکر در . داشته باشند، اگر با تحريم مواجه شدندذخاير کافی 

  .»بازار داشته است منجر به اين بحران فعلی در مورد کارخانه های توليد شکر در ايران شده است

 برای ورود شکر عنوان کرده معاون وزير بازرگانی نيز باال بودن قيمت شکر داخلی را علت اصلی ايجاد تسهيالت

اين در حالی است که به . گويد، چرا مردم بايد به جای شکر کيلويی پانصد تومان، شکر هشتصد تومانی بخرند و می

  : گفته مزروعی، حجم باالی واردات شکر نه تنها باعث کاهش قيمت نشده بلکه قيمت شکر باالتر هم رفته است
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جام شده است و بازار به لحاظ شکر اشباع شده، قيمت شکر کاهش پيدا نکرده و علی رغم اين واردات زيادی که ان«

نسبت به سالهای گذشته حتا اندکی افزايش داشته است و همين هم موجبات اعتراض بوجود آورده که اين واردات نه 

کر وارد کرده اند، تنها موجبات کاهش قيمت نيست، بلکه عمال آن کسانی که با استفاده از اين تعرفه های پايين ش

سود بسيار بااليی را نصيب خودشان کرده اند و اين همان بحثی هست که بعضی ها به عنوان مافيا از آن ياد می 

  .»کنند

نژاد  احمدی ها و شعارهای دولت  عالوه بر اين به اعتقاد مزروعی، پايين آوردن تعرفه واردات شکر بر خالف وعده

  : وليد محصوالت کشاورزی استمبنی بر خودکفايی در عرصه ت

دولت آقای احمدی نژاد و وزارت کشاورزی يکی از خط مشی های اصولی خودش را به عنوان خودکفايی و توليد «

محصوالت کشاورزی در داخل اعالم کرده است و االن اين اتفاقی که افتاده است ضربه ی بسيار سختی را به 

 اگر ادامه پيدا بکند، فکر می کنم هم چغندرکاری در ايران تعطيل بشود و چغندرکاران زده و عمال در واقع اين روند

  .»هم کارخانه های نيشکر و شکری که سالها روی آن سرمايه گذاری شده است، اينها از حيض انتفاع ساقط بشوند

ن برای تشکيل تپه به سازمان جهانی کار همچنين به عدم اجازه دولت ايرا در نامه کارگران کارخانه نيشکر هفت

المللی خود به آنان اجازه تشکيل  اند دولت برخالف تعهدات بين اين کارگران نوشته. است سنديکای کارگری اشاره شده

ای برای پيگيری مشکالتشان ندارند و برخی  دهد و به همين علت آنان هيچ نماينده رسمی سنديکای کارگری را نمی

 کارگران باشند به علت پيگيری مطالباتشان در معرض اخراج و بازداشت از کارگران بی آنکه نماينده رسمی کليه

 .قرار دارند
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